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І. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої 

освіти Відокремленого структурного підрозділу «Сарненський педагогічний 

фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету» (далі 

- Положення) розроблено відповідно до: 

- Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-19; 

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07. 2014 № 1556-VII; 

- Закону України «Про фахову передвищу освіту» від  06.06.2019 

 № 2745-VIII 

- Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів У країни», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 

93 від 08.04.1993; 

- Наказу Міністерства освіти України № 351 від 20.12.1994 «Про 

внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України»; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України №686 від 18.06.2021 

«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків виді навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організацій 

ної  роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти»; 

- Рекомендацій про Проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України, розроблених Державною науковою установою «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 №970 «Про 

затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми 

розвитку внутрішнього виробництва» та Наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 20.12.2012 № 1448 «Щодо плану 

першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку 

внутрішнього виробництва»; 

- Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств 

та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений 

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 (із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 400/5 від 07.03.2013), п. 

595-596. 

- Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої 

освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» 

Наказ Мінекономіки № 2736 від 23.12.2020 р. 
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ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої (студентів) 

освіти є формою організації освітнього процесу та обов’язковою складовою 

освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти. 

2. У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, 

проведення, підведення підсумків та матеріального забезпечення практичної 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти Відокремленого 

структурного підрозділу «Сарненський педагогічний фаховий коледж 

Рівненського державного гуманітарного університету» (далі – коледж), яка 

проводиться на базах закладів загальної середньої освіти, закладах 

дошкільної освіти та позашкільних установ м. Сарни, Рівненської області та 

інших областей України.  

3. Це Положення є обов’язковим для закладу фахової передвищої 

освіти.   

4. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти 

регламентується законодавством, цим Положенням та положенням про 

організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти. 

 

ІІІ. МЕТА, ВИДИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1. Метою практичної підготовки є формування та розвиток 

професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, 

набуття ними вмінь застосовувати набуті теоретичні знання в професійній 

діяльності, набуття практичного досвіду, оволодіння сучасними методами, 

формами організації праці, пристроями і технологіями в галузі їх майбутньої 

спеціальності (спеціалізації). 

2. Залежно від спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної 

програми) практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти може 

здійснюватися як навчальна (ознайомча), виробнича (педагогічна).  

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна 

(безперервна) практика здобувачів фахової передвищої освіти, яка 

проводиться перед захистом курсових робіт та комплексним кваліфікаційним 

іспитом. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні 

знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирується фактичний 

матеріал для виконання курсової роботи та складання комплексного 

кваліфікаційного іспиту. 

3. Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної 

програми, їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в 

навчальних планах.  

Зміст і послідовність практик, відповідні форми звітності визначаються 

програмою практичної підготовки, яка розробляється відповідно до 

навчального плану.  

4. Програми практики - це основний навчально-методичний документ, 

що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практик, підведення 

їх підсумків, містить рекомендації щодо видів і форм контролю рівнів 
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сформованості фахових компетентностей, яких студенти набувають під час 

проходження кожного виду практики.  

5. Програма містить рекомендації щодо тестів перевірки рівня знань, 

умінь, навичок, яких здобувачі фахової передвищої освіти мають досягти. Ці 

вимоги об'єднуються в наскрізній програмі - основному навчально-

методичному документі практики. 

Програми практики розробляються та затверджуються цикловими 

комісіями (перезатверджуються у разі внесення змін у навчальні плани), 

погоджуються у встановленому порядку перед початком навчального року. 

Загалом наскрізна і робочі програми практики затверджуються 

керівником закладу.  

6. Циклові комісії розробляють методичні та облікові документи, 

що сприяють досягненню високої якості проведення практичної підготовки.  

7. Навчальна практика може проводитись паралельно з навчальними 

заняттями з урахуванням розподілу бюджету часу здобувачів освіти.  

 

ІV. БАЗИ ПРАКТИКИ 

1. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти 

здійснюється шляхом проходження ними практики в у базових закладах, які 

відповідають вимогам освітньо-професійних програм: закладах загальної 

середньої освіти, закладах дошкільної освіти та позашкільних установ м. 

Сарни, Рівненської області та інших областей України.  

2. Визначення баз практики здійснюється керівником закладу фахової 

передвищої освіти, виходячи з їх спроможності забезпечити виконання 

програми практики. Перевага надається закладам освіти,  які використовують 

сучасні технології освіти, мають інформаційне, матеріально-технічне, і 

кадрове забезпечення.  

Перевага при виборі бази переддипломної практики надається 

майбутньому місцю працевлаштування здобувача освіти. 

3. Здобувачі фахової передвищої освіти, які поєднують навчання з 

роботою, можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на 

робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків, якщо це 

забезпечує виконання програми практики. 

4. Здобувачі фахової передвищої освіти з дозволу завідувача практики 

можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики (базу 

практики) і пропонувати його керівнику практики закладу фахової 

передвищої освіти. 

5. З установами та організаціями, які визначені базами практики, заклад 

фахової передвищої освіти укладає договір про проведення практичної 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Примірна форма договору 

додається (додаток 1).  

6. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами і 

визначається особливостями проведення окремих видів практики, 

регламентується вимогами освітньо-професійних програм. 
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V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1. Керівник закладу фахової передвищої освіти відповідає за 

організацію та проведення практичної підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти: вирішує питання фінансового, кадрового забезпечення 

практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, створює умови 

для проведення усіх видів практики, визначених освітньо-професійними 

програмами; укладає договори про співпрацю з  установами, видає накази 

про організацію та оплату практики. 

Заходи, пов’язані з організацією практичної підготовки, визначаються 

наказами керівника закладу фахової передвищої освіти. 

Наказом директора коледжу про проведення практики студентів 

визначається: місце та терміни проведення практики;  посадова особа, на яку 

покладено загальну організацію практики та контроль за її проведенням 

(завідувач виробничої практики), методичне керівництво і контроль, надання 

індивідуальних консультацій, перевірку звітної документації, підведення 

підсумків практики та оформлення підсумкового звіту за її результатами.  

2. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у 

закладі освіти здійснює завідувач виробничої практики:  

-   перед початком практики контролює підготовленість баз практики; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом на 

практику здобувачів фахової передвищої освіти: інструктаж про порядок 

проходження практики та з техніки безпеки, надання здобувачам фахової 

передвищої освіти необхідних документів (направлення, програми, 

щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні 

рекомендації чи інші), перелік яких встановлює заклад  фахової передвищої 

освіти (додатки); 

-  повідомляє здобувачів фахової передвищої освіти про систему 

звітності з практики, прийняту цикловою комісією, а саме: подання 

письмового звіту, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, 

підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо; 

-   у тісному контакті з керівником практики від бази практики 

забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою; 

-    контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту здобувачів 

фахової передвищої освіти та проведення з ними обов'язкових інструктажів з 

охорони праці і техніки безпеки; 

-    контролює виконання здобувачами фахової передвищої освіти 

правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення 

табеля відвідування студентами бази практики; 

-    у складі комісії приймає заліки з практики. 

3. Навчально-методичне керівництво і виконання програми практичної 

підготовки забезпечують відповідальні циклові комісії, які визначені наказом 

керівника закладу фахової передвищої освіти. 

4. Безпосереднє керівництво практиками здобувачів фахової 

передвищої освіти здійснюють керівники практики від закладу освіти, які 
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визначені наказом керівника закладу фахової передвищої освіти, та 

керівники практики від бази практики, які визначені керівництвом баз 

практики відповідно до договору про проведення практичного навчання 

здобувачами фахової передвищої освіти. 

5. До керівництва практикою від закладу освіти залучаються 

педагогічні працівники закладу фахової передвищої освіти. Перевага при 

призначенні керівників практики від закладу освіти надається досвідченим 

працівникам відповідальних циклових комісій.  

Завдання керівника практики від закладу освіти визначається 

Положенням про організацію освітнього процесу в закладі фахової 

передвищої освіти, а його повноваження на базі практики - договором про 

проведення практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти. 

6. Права та обов’язки керівників практики від бази практики 

визначається договором про проведення практичного навчання здобувачів 

фахової передвищої освіти. 

7. Заклад фахової передвищої освіти забезпечує здобувачам фахової 

передвищої освіти місця проходження практик відповідно до освітньо-

професійних програм і договорів про проведення практичного навчання 

здобувачів фахової передвищої освіти. У разі проведення практики в 

структурному підрозділі закладу фахової передвищої освіти обов’язок 

забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці покладається на 

керівника закладу освіти. Під час проходження практичної підготовки 

забороняється використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти 

для цілей, не передбачених освітньо-професійною програмою. 

8. Здобувачі фахової передвищої освіти можуть проходити практичну 

підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання 

посадових обов’язків. Заклад освіти може зараховувати практичну підготовку 

в порядку визнання результатів навчання, визначених освітньо-професійною 

програмою, які здобуті під час трудової діяльності здобувача під час 

навчання або до його початку. 

9. Тривалість робочого часу здобувача фахової передвищої освіти під 

час проведення навчальних практик не повинна перевищувати 36 

академічних годин на тиждень, під час проведення виробничих практик – 

тривалості робочого дня з урахуванням  віку здобувачів освіти відповідно до 

законодавства. Під час проходження практики здобувачі освіти повністю 

підпорядковуються внутрішньому трудовому розпорядку бази практики. 

10. Під час проведення навчальної практики академічна група може 

бути поділена на підгрупи чисельністю не менше 8 осіб. 

11. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти з 

особливими освітніми потребами проводиться з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей. 

12. У коледжі на основі законодавчих і нормативних документів 

розробляється документація локального характеру, яка регламентує 

практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти. 
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12.1. Локально-нормативна документація: 

- Положення про практичну підготовку здобувачів фахової 

передвищої освіти коледжу; 

- договори про співпрацю з організаціями, установами про практичну 

підготовку; 

- програми практичної підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти (розробляються згідно із навчальними планами, визначають зміст і 

послідовність практик); 

- накази керівника закладу  про організацію та оплату практики; 

- інструкції з охорони праці. 

12.2. Планувальна документація: 

- робочі навчальні плани;     - графіки освітнього процесу; 

-  графіки практичної підготовки (за видами практики); 

- направлення на практику;    - графіки проведення консультацій. 

12.3. Звітно-облікова документація: 

- звітна документація з практики (звіти, характеристики, відгуки від 

випускників, відгуки від базових установ, організацій); 

- журнали обліку практичної підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти (на кожну академічну групу). 

12.4. Навчально-методична документація (матеріали): 

- зразки звітної документації з практики; 

- методичні розробки щодо проведення практики; 

- щоденники з практики, наочні та електронні засоби навчального 

призначення. 

12.5. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та 

порядок проведення практики, є: 

- розробка програм практики;          - визначення баз практики; 

- укладання договорів про співпрацю, договорів про практичну 

підготовку; 

- розподіл студентів за базами практики; 

- ознайомлення із змістом і завданнями практики; 

- призначення керівників практики; 

- керівництво практичною підготовкою студентів; 

- підготовка форм звітної документації за результатами проведення 

практики; 

- оплата керівникам практики. 

13. Здобувачі фахової передвищої освіти коледжу при проходженні 

практики зобов’язані: 

- до початку практики одержати від керівника практики від коледжу 

направлення, методичні матеріали та консультації щодо оформлення всіх 

необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики та вказівками її керівників; 
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- вивчити й суворо дотримуватись правил техніки безпеки та 

внутрішнього розпорядку; 

- своєчасно оформити звітну документацію. 

14. Здобувачі фахової передвищої освіти мають право: 

- на методичне та організаційне забезпечення практики від коледжу та 

бази практики; 

- на консультативну допомогу з боку керівників практики від коледжу; 

- на можливість отримання робочого місця згідно з програмою 

практики; 

- звертатися за консультаціями до керівників практики, підрозділів та 

провідних фахівців; 

- користуватися нормативними та інструктивними матеріалами з 

програмних питань практики, фондом законодавчих актів та установчих 

документів, інформаційними ресурсами базових закладів; 

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці. 

 

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1. Після закінчення терміну кожного виду практики здобувачі фахової 

передвищої освіти звітують про виконання програми практики. 

Загальна і характерна форма звітності здобувачів фахової передвищої 

освіти за практику - це подання письмового звіту, підписаного і оціненого 

безпосередньо керівником від бази практики. 

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими освітнім 

закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування 

керівнику практики від закладу фахової передвищої освіти. 

Звіт має містити відомості про виконання здобувачем фахової 

передвищої освіти усіх розділів практики та індивідуального завдання, 

висновки, пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється 

звіт за вимогами, які встановлює заклад фахової передвищої освіти, з 

обов'язковим врахуванням Єдиної системи конструкторської документації 

(ЄСКД). 

2. Форма звітності про проходження практики здобувачем освіти 

визначається вимогами, які встановлені положенням про організацію 

освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти та програмою 

практичної підготовки. Обов’язковою формою звітності є звіт з практики, 

структуру та вимоги до якого визначаються закладом освіти. 

3. Звіт з практики захищається здобувачем фахової передвищої освіти в 

цикловій комісії  викладачів педагогіки, психології та фахових методик. 

4. Оцінка здобувача освіти за практику виставляється відповідно до 

положення про організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої 

освіти та вимог програми практики, і враховується до загального рейтингу 

успішності для призначення стипендії за результатами наступного 

семестрового контролю. 
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5. Здобувачу освіти, який не виконав програму практики без поважних 

причин або отримав негативну оцінку по практиці, може бути надано право 

на проходження практики повторно при виконанні умов визначених 

закладом фахової передвищої освіти.  

6. Підсумки кожного виду практики обговорюються на засіданнях 

відповідальних циклових комісій, а загальні підсумки практики підводяться 

на педагогічних радах закладу фахової передвищої освіти не менше одного 

разу протягом навчального року. 

 

VII. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1. Витрати, пов’язані з проходженням здобувачами фахової передвищої 

освіти практичної підготовки, включаються до кошторису (фінансового 

плану) закладу фахової передвищої освіти. 

2. Джерела фінансування практичної підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти визначаються джерелами фінансування підготовки 

фахових молодших бакалаврів - кошти державного бюджету. Для 

фінансування практичної підготовки можуть залучатися додаткові джерела 

фінансування, не заборонені законодавством. 

3. Розмір витрат на практику здобувачів фахової передвищої освіти 

визначається калькуляцією, що розробляє заклад освіти відповідно до 

Інструкції щодо застосування Положення про проведення практики студентів 

ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ» і погоджує з 

базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного 

студента за тиждень. 

4. Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути 

оплата праці керівника від бази практики, разові витрати на організацію і 

підведення підсумків практики, витрати на матеріальне забезпечення 

практики, придбання матеріалів і канцприладдя, консультації, екскурсії та 

інші одноразові загальні заходи, які можуть проводитися спеціалістами баз 

практики, та інше. 

5. Оплата праці керівників практики від бази практики здійснюється 

закладом освіти згідно з діючими в період практики ставками погодинної 

оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних 

занять із розрахунку однієї години на одного здобувача на тиждень. Форми 

оплати праці керівників від бази практики визначаються договором про 

проведення практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти. 

6. Здобувачі фахової передвищої освіти проходять практику на 

безоплатній основі, на час практики за ними зберігається право на академічні 

та соціальні стипендії. 

Заклад фахової передвищої освіти, за необхідністю, може розробляти і 

затверджувати на підставі цього Положення інструкції, які враховують 

особливості навчання з конкретної спеціальності чи спеціалізації. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 
ДОГОВІР №  ___ 

про проведення практичної підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти 

 

м. Сарни                                                                                                                         __ _____ 202_ року 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони  ВСП «Сарненський педагогічний фаховий 

коледж Рівненського державного гуманітарного університету» (надалі – заклад фахової 

передвищої освіти) в особі  директора ______________, що діє на підставі Положення про ВСП 

«Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного 

університету» і, з другої сторони, Сарненська гімназія Сарненської міської ради Сарненського 

району Рівненської області, в особі директора ________________, що діє на підставі Статуту, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради  №__ від __.01.202_ р. 

(надалі – база практики):   

уклали між собою договір: 

1. Предмет договору:  

1.1. Предметом договору є проведення практики здобувачів освіти ВСП «Сарненський 

педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету». 

1.2. Організація практики здобувачів освіти ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж 

РДГУ» організовується відповідно до Положення про педагогічну практику освіти ВСП 

«Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ», яке розроблене відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України» (МОН України № 93 від 08. 04. 1993 р.).   

 

2. База практики зобов’язуються: 

2.1. Прийняти здобувачів фахової передвищої освіти (далі – здобувачів) на практику згідно з 

навчальним планом: 

№ 

п/п 
Код та найменування 

спеціальності 
Курс  Вид практики  Кількість 

здобувачів 

освіти 

Термін практики 
початок кінець 

1. 013 Початкова освіта  
014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 
014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) 

ІІ Практика з 

виховної 

позакласної та 

позашкільної 

роботи 

До 20  01 вересня 28 червня 

2. 013 Початкова освіта ІІІ-ІV Пробні уроки До 20 01 вересня 28 травня 

3. 013 Початкова освіта 
014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології)   
014.11 Середня освіта 
(Фізична культура) 

ІV Безперервна 

практика 
До 10 відповідно до графіка 

освітнього процесу у 

ВНЗ 

4. 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) 
ІІІ-ІV Пробні уроки 15 01 вересня 28 травня 

 

2.2. Призначити наказом по освітньому закладу керівників практикою. 

2.3. Створити належні умови для проходження здобувачами програми практики, не допускати 

використання праці здобувачів для цілей, не передбачених освітньо-професійною програмою. 

2.4. Забезпечити створення належних умов для проходження практики в закладах освіти, 

дотримання правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності і виробничої санітарії 

відповідно до законодавства. 
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2.5. Забезпечити здобувачам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити 

обов’язкові інструктажі з охорони праці. У разі потреби навчати здобувачів, які проходять 

практику, безпечних методів роботи. 

2.6. Надати здобувачам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними 

засобами, кабінетами, майстернями, бібліотеками та інформаційними ресурсами, необхідними для  

виконання  програми практики. 

2.7. Забезпечити облік виходів на практику здобувачів. Про всі порушення трудової дисципліни, 

внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти заклад фахової передвищої освіти. 

2.8. Після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувача, в котрій відобразити 

виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо. 

2.9. Надавати здобувачам можливість збору інформації для курсових робіт за результатами 

діяльності закладу освіти, яка не є комерційною таємницею та відповідає принципам академічної 

доброчесності, згідно зі статтею 42 Закону України «Про освіту». 

 

3. Заклад фахової передвищої освіти зобов’язується: 

3.1. До початку практичної підготовки надати базі практики для погодження програму практики, а 

не пізніше ніж за тиждень – списки здобувачів освіти, які направляються на практику. 

3.2. Дотримуватися режиму організації освітнього процесу в закладі освіти.  

3.3. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.  

3.4. Забезпечити додержання здобувачами освіти трудової дисципліни і правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією баз практики нещасних випадків, що 

сталися зі здобувачами освіти.  

 

4. Відповідальність сторін за невиконання договору: 

4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і 

проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні. 

4.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому 

порядку. 

4.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами, діє до кінця практики згідно з 

календарним планом протягом 5 років до __ січня 202_ року. 

4.4. Договір складений у двох примірниках: по одному - базі практики і закладу фахової 

передвищої освіти. 

4.5. За порушення даного договору винна сторона відшкодовує спричинені нею збитки в порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 

4.6. Зміни в цей договір можуть бути внесені  тільки за домовленістю сторін і оформляються  

додатковою умовою до цього договору, якщо інше прямо не передбачене цим договором або 

чинним в Україні законодавством. 

 

 Підписи та печатки 

Заклад фахової передвищої освіти:                     База практики: 

                                                                                         

 

      М.П.      __ _____ 202_ р.                              М.П.     __ _______  202_ р.    
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Додаток 2 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА УГОДА 

 

м. Сарни                                                                                                              __ _______ 20__ року 

 

Ми,  що нижче підписалися, з однієї сторони  ВСП «Сарненський педагогічний фаховий 

коледж РДГУ» (надалі – Замовник), в особі  директора, що діє на підставі Статуту, та громадянин 

________,  що займає посаду вчителя початкових класів, класного керівника в  Сарненській 

гімназії,  який має паспорт серії __ №_____ та реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серію та номер паспорта _________ (надалі – Виконавець),  з другого боку, уклали 

трудову угоду про те, що: 

1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе безпосереднє керівництво практикою 

студентів ІІ-ІV курсу із спеціальності вчитель початкових класів з __ листопада 20___ р. до __ 

серпня 20___ р. згідно з Угодою № _ від __ вересня 20__ року, укладеною між управлінням освіти 

і закладом фахової передвищої освіти  ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ»  
(назва навчального закладу) 

2. Виконавець зобов'язується: 

2.1. Здійснювати    безпосереднє    керівництво     практикою студентів, зазначених  у  п.1, 

згідно з Положенням про проведення практики студентів закладів фахової передвищої освіти 

України та Положенням про проведення практики ВСП «Сарненський педагогічний фаховий 

коледж РДГУ». 

2.2. Після   закінчення   практики  подавати  до  ВСП «Сарненський педагогічний фаховий 

коледж РДГУ» довідку (акт виконаних робіт),  засвідчену   керівником  бази   практики,   про 

фактичну  кількість  проведених навчальних занять, і строки керівництва, котра є підставою для 

кінцевих фінансових розрахунків за виконану роботу. 

2.3. Про всі  порушення  студентами-практикантами  розпорядку  дня,  техніки  безпеки  і  

невиконання програми негайно доповідати освітньому закладу. 

2.4. У разі об'єктивної неможливості виконати  відповідно  до п.1 термін і  обсяг  роботи 

повинен  завчасно  попередити  про  це Замовника. 

2.5. У разі невиконання роботи в установлений  п. 1 термін та незабезпечення належної 

якості роботи з  вини  Виконавця  сума оплати  згідно  з п.3.3  може  бути  переглянута  за  згодою 

Замовника і Виконавця. 

3. Замовник зобов'язується: 

3.1. Виконати   передбачені  для ЗЗСО  умови Угоди, зазначені в п.1. 

3.2. Надавати  Виконавцю  методичну допомогу в організації та проведенні практики. 

3.3.  Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється 

освітнім закладом  згідно  з  діючими в період  практики  ставками  погодинної  оплати  праці 

працівників, встановленим за основним місцем роботи,  за проведення навчальних  занять  із  

розрахунку  відповідно до Інструкції щодо застосування Положення про проведення практики 

студентів ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ» в міру надходження коштів. 

3.4. Здійснювати нарахування годин за фактично виконану роботу (кількість проведених 

уроків, виховних заходів) за записами у журналах обліку педагогічної практики керівниками 

практики від коледжу та довідки (акту виконаних робіт) від бази практики  про фактичну  

кількість  проведених навчальних занять. 

4. Ця  цивільно-правова  угода  складена  у  двох  примірниках: один зберігаються у 

Замовника і один у Виконавця. 

 

           Навчальний заклад:                                                  Виконавець: 

 

__  ________ 20___ р.                                               __  ___________ 20__ р. 
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Додаток 3 
Довідка (акт виконаних робіт)  

про фактичну кількість проведених навчальних занять та виховних заходів 

при  керівництві педпрактикою  студентів  

ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ» 

 

вчителями   Сарненської гімназії      

протягом  І семестру 20__- 20__ н. р.                 

види  практики  Пробні уроки у початковій школі, виховні години                            

 
№ 

п/п 

Прізвище,  

ім’я,  по  

батькові 

Посада Ідент.  

номер 

Розряд Кваліфік. 

категорія 

Звання 

Вид практики Заг.  

к-сть 

годин 

Підпис 

керівни
ка 

практик

и 

від 
ЗЗСО 

Перші 

дні в 

школі  

Вих. 

заходи 

Пробні 

уроки 

1.           

2.           

3.           

           

           

 

Керівник ЗЗСО        ___________________ 

Зав. виробничої практики _____________  

 

 

Додаток 4 
                                                                                                                                                                                                                               

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  _______ 

    

ТАБЕЛЬ 

на  отримання  зарплати  вчителями   Сарненської гімназії                             

за  керівництво педпрактикою   

студентів   групи А – 43, А – 33, А – 22, А - 23, Ф – 41,  

за період:   І семестр 20__ - 20__ н. р.  

види  практики  Пробні уроки у початковій школі                      за рахунок   держбюджету 

 
№ 

п/п 

Прізвище,  ім’я,  по  

батькові 

Посада Ідент.  

номер 

Розряд Тарифна  

ставка 

Кваліфік. 

категорія 

Звання Всього 

1.         
2.         
3.         

         

         
 

 

Керівник ЗЗСО        ___________________ 

Зав. виробничої практики _____________  
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Додаток 5 
                             
Кутовий  

штамп                                                                                                                                                                             

 Директору 

ВСП «Сарненський педагогічний   

фаховий колед РДГУ» 

_______________________________                                                       

 

 

Адміністрація освітнього закладу   

_____________________________________________________________________________________ 
(назва навчального закладу) 

не заперечує щодо проходження переддипломної педагогічної практики   студента групи А-41 

спеціальності 013 Початкова освіта  

_____________________________________________________________________________________ 
(П.І.П.  студента) 

з _____ 202_ р. по _____202_ року  та має можливість створити належні умови для її організації. 

 

Студенту    буде   надано   місце   для   проходження практики   з основної  спеціальності в 

_________класі,   з кількістю учнів   у класі __________. 

 

Керівником  практики буде призначено педагога _____ кваліфікаційної  категорії.    

_____________________________________________________________________________________ 
(П.І.П.  вчителя початкових класів) 

 

Керівником  практики із спеціалізації  «Вчитель англійської мови у початкових класах» 

буде призначено педагога _____ кваліфікаційної  категорії.    

_____________________________________________________________________________________ 
(П.І.П.  вчителя початкових класів) 

 

Гарантуємо надання  методичної  допомоги, створення належних умов для виконання 

студентом програм практики, забезпечення умов безпечної праці. 

Після закінчення практики надамо характеристику на студента-практиканта, в якій буде 

відображено якість підготовленого ним звіту. 

 

 

 

Керівник закладу освіти        ________   (________________________________) 
                                                                                                 (Прізвище, ім’я, по батькові) 

                 
                         Місце печатки 
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         Додаток 6 
        Місце кутового штампа  

вищого навчального закладу          

        Керівнику 

_________________________ 
                                                                                                                                                             (назва ЗЗСО) 

_________________________ 

 

       

     НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

/є підставою для зарахування на практику/ 

 

Адміністрація  ВСП «Сарненський  педагогічний фаховий  коледж РДГУ» направляє на 

практику студента (-ів)  ІV  курсу, який (-і)  навчається (-ються) за напрямом підготовки   01 

Освіта, спеціальності 013 Початкова освіта, спеціалізації «Вчитель англійської мови у початкових 

класах» 

 

Назва практики: безперервна переддипломна педагогічна практика 

Строки практики: з __________  до __ _______202_ року 

Керівник практики: завідувач виробничої практики __________ 

     

Прізвища, імена та по батькові студентів 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 
    М.П.                                         

                          Завідувач виробничої практики  _______ ____________________                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Додаток 7 
Відокремлений структурний підрозділ  

«Сарненський педагогічний  фаховий коледж   

Рівненського державного гуманітарного університету» 

 

 

Щоденник 

безперервної педагогічної практики 

 

студента ________________________________ 
                                               (прізвище, ім’я, по батькові)  

___________ курсу,  групи_____________    

 

освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст 

напрям підготовки  - 01 Освіта 

спеціальність – 013 Початкова освіта 

кваліфікація – вчитель з початкової освіти 

спеціалізація – вчитель англійської мови 

 

Місце проведення практики: 

_________________________ 
              (назва ЗЗСО) 

_________________________ 

Клас ________ 

Вчитель _________________ 

 

Сарни – 202_ р. 
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Додаток 8 
 
Кутовий штамп                                                                        

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

студент ВСП «Сарненський педагогічний фаховий  коледж  РДГУ»  
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

ІV курсу, який  навчається  за напрямом підготовки 01 Освіта, спеціальності 013 Початкова освіта, 

кваліфікації «Вчитель з початкової освіти», спеціалізації «Вчитель англійської мови у початкових класах» 

прибув „___” _________ 202_ року до ______________________________________________________ 
                                                                                                                                  (назва підприємства, організації, установи) 

__________________________________________________ і приступив до практики.   

Наказом по закладу освіти від „__” __________202_ року № ____ студент  зарахований на посаду 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                   (штатну, дублером, штатну роботу, практикантом) 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                             (штатні посади  назвати конкретно) 

Керівником практики від закладу освіти призначено  
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                            (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Вибув з організації, установи 

 

 «____» _______________ 20___ року 
               

Керівник закладу загальної середньої освіти 
_____________  _______________________________________________________________ 
           (підпис)                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)                               

  
 
      Печатка (підприємства,                                     

          організації, установи) 

 

 

Керівник практики від закладу фахової передвищої освіти 
___________________________________________________________________________________________________                
                                                       (назва кафедри, циклової комісії)                                                             

________________  ___________________________________________________________   
                  (підпис)                                                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)         

 

“____”___________202_ року 
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